De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 15 december 2015
Beste natuurliefhebber/-ster,
De dag begon mistig en op meerdere plaatsen bleef de mist de hele dag hangen. Gelukkig scheen in Beijum de
zon. Doordat er bovendien zo goed als geen wind stond leek het wel voorjaar. De talrijke wintermuggen
dansten dat het een lieve lust was, maar dat doen ze ook als het minder aangenaam weer is. Ik zag een paar
staartmezen en een winterkoning op slechts enkele meters afstand, maar ze lieten zich niet fotograferen.
Vorige week vlogen er meerdere groepen trekkende ganzen over, maar ik heb ze dit keer niet gehoord. Zoals
viel te verwachten was er niet veel te zien op de tuinen, maar geheel zonder resultaat was mijn ‘safari’ dit keer
toch ook weer niet.

Intussen staat ook de tweede
meloenboom (achter in het labyrint)
in bloei, nummer drie laat nog even
op zich wachten.

Vorige week maakte ik op de Kinderwerktuin ook al foto van deze bloemetjes, toen wist ik nog niet om welke
struik/boom het gaat. Het blijkt een ‘kindvriendelijke’ meidoorn te zijn (ik heb geen doornen gezien). Je hebt
zowel de eenstijlige als de tweestijlige meidoorn, de eenstijlige meidoorn bloeit normaliter in mei/juni, de
tweestijlige is iets vroeger. De bloemetjes van beide soorten lijken sterk op elkaar, zijn 0,8-1,5 cm breed en de
komvormige kroonblaadjes overlappen elkaar gedeeltelijk. Er zijn veel meeldraden met paarse helmknoppen,
die bij rijpheid zwart worden door het pollen (de productie van stuifmeel). De eenstijlige meidoorn kan een tot
10 m hoge boom worden, terwijl de tweestijlige meidoorn een struik is die tot 4,5 m hoog wordt.
Ik weet niet of het een één- of tweestijlige meidoorn is, maar deze meidoorn bloeit wel erg vroeg. Gelukkig
zitten er nog maar een paar bloemetjes aan de struik/boom.

De walnotenboom bloeit in de periode april tot en met mei, maar net als bij andere bomen zijn de knoppen nu
al duidelijk zichtbaar. Aan een en dezelfde boom verschijnen zowel manlijke als vrouwelijke katjes. De boom is
eenhuizig. Manlijke katjes bloeien soms ver voordat de vrouwelijke katjes rijpen (protogynisch); vandaar dat de
bevruchting soms moeilijk is. In andere gevallen rijpen vrouwelijke vruchtbeginselen eerder dan dat er manlijk
stuifmeel vrijkomt (protogynisch). Schommelingen in de temperatuur in het voorjaar zijn verantwoordelijk voor
een onvoorspelbaar bloeigedrag en ook vruchtzetting. De vruchtzetting kan ook plaatshebben zonder
bestuiving (apomixie).

De takken van deze wilg groeien door de paddenstoel heen. Soms zie je dat ook stevige grassen gewoon door
zo’n (dan waarschijnlijk nog verse, zachte) paddenstoel heen groeien. Welke paddenstoel het is weet ik niet.

De bladeren van deze plant lijken sterk op die van de brandnetel, maar ze missen de brandharen die na
aanraking zo'n vervelende jeuk opleveren. Daarom noemen we deze plant, die niet prikt, dovenetel. Vroeger
sprak men over tamme ofwel makke brandnetels. Onze flora kent vier soorten dovenetels; de witte, de paarse,
de gele en de gevlekte dovenetel.
De paarse dovenetel is geen overblijvende plant. Deze eenjarige plant verspreidt zich door het uitzaaien van
haar zaden en groeit in groepen op schaduwrijke bosgronden. De plant wordt tot ruim 30 centimeter hoog en
bloeit van maart tot eind oktober (en soms dus nog langer).
De plant heeft rechtopgaande, vierhoekige stengels en heeft veel grof behaarde, gekartelde tegenoverstaande
bladen en paars-rode bloemen die in de oksels van de bovenste bladen groeien.
Elke bloem is tweelippig met een helm-achtige bovenlip die de helmknop beschermt en een drielobbige
onderlip die een platform vormt voor de honing zoekende bijen. De vier nootjes die de vrucht vormen zitten
onder de kelkbuis.

Waarschijnlijk hebben er op deze populier ook enkele woekeringen gezeten die niet met de stam zijn
vergroeid.

Er zijn verschillende soorten naaktslakken, het bekendst zijn de soorten die op het land leven en in de tuin
kunnen worden aangetroffen. Al deze soorten behoren tot verschillende families uit de orde longslakken of
Pulmonata. De verschillende groepen naaktslakken zijn ontstaan uit huisjesdragende groepen. Sommige
naaktslakken hebben dan ook nog een overblijfsel van het huisje in de vorm van een kalkhoudende bobbel op
de rug (het mantelschild) of een kleine schelp.
Bij naaktslakken speelt de ligging van de ademopening een belangrijke rol. Ligt deze voor het midden van het
mantelschild, dan hebben we te maken met een wegslak. Ligt de opening achter het midden, dan is het een
aardslak (ook wel akkerslak genoemd). De kleine slak op de foto is dus een aardslak.

Een rups heeft een plaatsje onder dit stuk schors uitgezocht om te verpoppen en te overwinteren. Het is de
pop van een nachtvlinder, maar doordat veel nachtvlinders (o.a. agaathvlinder) dit soort roodbruine tot
donkerbruine poppen hebben, is de soort niet vast te stellen op basis van de pop. Deze pop is ongeveer twee
centimeter lang.

Ik had hier graag een mooi winters plaatje gebruikt, maar ‘helaas’ laat de winter nog even op zich wachten. Het
lijkt wel of ‘normaal’ tegenwoordig niet meer bestaat en het is maar de vraag of dat wat we altijd als normaal
hebben beschouwd ooit nog weer normaal zal worden. Waarschijnlijk zullen we ons moeten aanpassen aan de
gewijzigde omstandigheden. Maar dat geldt voor heel veel mensen.
Dit is misschien het laatste verslag van dit jaar. Ik heb ook dit jaar de verslagen weer met plezier gemaakt en
heb er veel van geleerd. Zoals gebruikelijk is ook nu weer de meeste informatie via internet bijeengesprokkeld.
Ook het komende jaar zal ik mijn verslagen blijven sturen. Vaak zullen de zelfde onderwerpen voorbij komen,
maar ongetwijfeld meestal anders gefotografeerd. Met een beetje geluk komt er af en toe ook een nieuw
onderwerp aan de orde.
Natuurlijk vind ik het leuk dat tientallen ‘abonnees’ mijn verslagen interessant vinden, maar laat het me a.u.b.
weten wanneer je ze niet weer wenst te ontvangen. Ik verwijder je dan van de verzendlijst. Het moet immers
wel leuk blijven.
Groetjes,
Luit

